
 
บทท่ี 4 

การออกแบบระบบ 
 
ในการออกแบบระบบเคร่ืองมือที่ผูวิจัยใชในการออกแบบระบบงาน ประกอบดวย  

แผนผังบริบท(Context  Diagram) ซึ่งเปนการออกแบบในระดับแนวคิด(Conceptual Schema 
Design)   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
4.1  แผนผังบริบท ( Context Diagram ) 

หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหระบบงาน  ขั้นตอนถัดไปเปนการออกแบบระบบงานใหม  
โดยไดรวบรวมระบบเปนข้ันตอนการทํางาน  ใชแผนผังบริบทแสดงภาพรวมของระบบ  และแสดง
ใหเห็นความสัมพันธของระบบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบใหม  รวมทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้น  
แลวระบบงานใหมมีการตอบสนองอยางไร   ดังแสดงในภาพที่ 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4-1  แผนผังบริบท  ระบบกรุปแวร 
 

เจาหนาท่ี 

ผูดูแลระบบ 

ผูบริหาร 

0 
 

 
 
 

ระบบกรุปแวร

บันทึกขอมูลการส่ือสาร 

ขอมูลการส่ือสาร รับขอมูลการส่ือสาร 

บันทึกขอมูลการส่ือสาร 

บันทึกขอมูลการตั้งคาระบบ 

รายงานความกาวหนาของงาน 

บันทึกเอกสารแจงเวียน 

บันทึกความกาวหนาของงาน 
รับเอกสารแจงเวียน 

เจาหนาท่ีสารบรรณ 
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ภาพที่ 4-1  แสดงแผนผังบริบทของระบบกรุปแวร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ  แผนผังบริบทน้ีประกอบดวย เอนติตี ที่เกี่ยวของจํานวน 4 
เอนติตี ไดแก 

1.  เจาหนาท่ี 
2.  เจาหนาท่ีสารบรรณ 
3.  ผูบริหาร 
4.  ผูดูแลระบบ 
โดยที่แตละเอนติตีขางตนมีความสัมพันธของขอมูลกับระบบดังนี ้

1.  เจาหนาท่ี  หมายถึงเจาหนาที่ทุกคนภายในองคกรที่มีบัญชีรายชื่อการใชงาน
ระบบกรุปแวรโดยที่เจาหนาที่แตละคนเมื่อตองการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่คนอ่ืนๆ ภายใน
องคกร เชน จัดทําตารางนัดหมาย สงขอความ  สงอีเมล เจาหนาที่คนน้ันจะบันทึกขอมูลการสื่อสาร
เขาสูระบบ จากน้ันระบบจะสงการสื่อสารไปยังเจาหนาที่คนอ่ืน นอกจากน้ันเจาหนาที่จะตอง
บันทึกขอมูลความกาวหนาของงานที่ทําเขาสูระบบดวย  

2.  เจาหนาท่ีสารบรรณ คือ เมื่อตองการแจงเวียนเอกสารเจาหนาที่สารบรรณจะ
ดําเนินการบันทึกเอกสารแจงเวียนเขาสูระบบเพื่อแจงเวียนเอกสาร ระบบจะดําเนินการจัดสงไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวของ 

3.  ผูบริหาร  คือ เมื่อผูบริหารตองการจะสื่อสารกับพนักงานภายในองคกรจะ 
บันทึกขอมูลการสื่อสาร เชน ทําตารางการนัดหมาย สงขอความ สงอีเมล ก็จะทําการบันทึกขอมูล
การสื่อสารเขาสูระบบ จากน้ันระบบจะสงการสื่อสาร และ เมื่อเจาหนาที่ปอนขอมูลการนัดหมาย
หรือสงอีเมล ผูบริหารจะไดรับการสื่อสารจากเจาหนาที่ดวยเชนกัน นอกจากน้ันผูบริหารจะไดรับ
รายงานความกาวหนาของงานจากพนักงานแตละคนดวย  

4.  ผูดูแลระบบ คือ ผูที่ดําเนินการต้ังคาเร่ิมตนตางๆ ของระบบใหกับผูใชระบบ 
เชน ต้ังกลุมผูใช สรางบัญชีรายชื่อผูใชระบบ รวมไปถึงการกําหนดสิทธิการใชงานระบบใหผูใช
ดวย  ดังนั้นผูดูแลระบบจะดําเนินการบันทึกคาตางๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งคาลงไปในระบบ 
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4.2  แผนผังระบบ 
ภายในระบบกรุปแวรมีแผนผังระบบที่ใชแสดงการเชื่อมโยงระหวางแอพพลิเคชั่นตางๆ

ภายในระบบ ดังแสดงในภาพที ่4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4-2  แผนผังระบบกรุปแวร  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เครือขายภาคเหนือ 

 
ภาพที่ 4-2  แสดงแผนผังการเช่ือมโยงของแอปพลิเคช่ันตางๆในระบบ โดยมี Application 

Programming Interface : API เปนตัวเช่ือมระหวางแอปพลิเคชั่น ในการออกแบบระบบจะแบงกลุม
ของแอปพลิเคช่ันตามการวิเคราะหระบบงานเปน  4 กลุมคือ  

1. องคกร(Organization) 
2. การสื่อสาร(Communication) 
3. เครือขาย(Network) 
4. การจัดการระบบ(Administration) 
แตละกลุมขางตนมีรายละเอียดตามลําดับดังนี ้

 (1) 
Address 

book 

(2) 
Calendar 

(3) 
To do list 

(4) 
Document 

Management 

(6) 
Forum 

(7) 

Messenger

(8) 
Email 

(9) 
Adminis 
tration 

(5) 
Organization 
Information 

(10)
Application 

Programming 
Interface [API] 
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1.  องคกร (Organization) เปนขอมูลและสารสนเทศที่ใชรวมกันภายในองคกร 
ประกอบดวยแอพพลิเคชั่นตางๆ ดังน้ี   

- Address book รายละเอียดที่อยูของบุคคลที่ติดตอ 
- To do list ผลการดําเนินงานประจําวัน   
- Calendar การนัดหมายผานปฏิทินนัดหมาย 
- Organization Information สารสนเทศองคกร เปนสวนท่ีใชรวบรวม 

สารสนเทศ ที่จําเปนตองใชรวมกันภายในองคกร เชน ภาระงานของแตละฝาย ปฏิทินกิจกรรม 
รายงานผลการปฏิบัติงานของแตละฝาย  

- Document Management การบริหารจัดการเอกสาร เปนสวนที ่
ดําเนินการจัดการเรื่องหนังสือเวียนเพื่อแจงใหพนักงานทราบผานระบบเพื่อลดปริมาณการใช
กระดาษ และยังสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 

2.  การสื่อสาร(Communication) คือสวนที่ใชสําหรับการสื่อสารกันภายใน 
องคกรระหวางบุคลากร ประกอบดวยแอพพลิเคชั่นตางๆ ดังน้ี 

- Messenger การสงขอความถึงกันภายในองคกร 
- Forum  การระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในองคกร  

3.  เครือขาย(Network) คือสวนที่ใชในการสื่อสารผานระบบเครือขายทั้งภายใน 
และภายนอกองคกร แอปพลิเคชั่นในกลุมเครือขายคือ Email 

4.  การบริหารจดัการระบบ(Administration) เปนสวนที่ใหผูดูแลระบบสามารถ 
ดําเนินจัดการปรับแกระบบไดอยางรวดเร็ว เชน การเพ่ิม ลบ แกไข กลุมผูใช และ ผูใชงานระบบ 
การกําหนดสิทธิใหกับกลุมผูใช และ ผูใช   
 
4.3 โครงสรางฐานขอมูลกรุปแวร 

4.3.1  ฐานขอมูล Address book 
ตารางท่ี 4-1  ตาราง phpgw_addressbook สําหรับเก็บรายการที่อยูของบุคลากร 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
id  int(11) No  
lid  varchar(32) Yes  
tid  char(1) Yes  
owner  bigint(20) Yes  
access  varchar(7) Yes  
cat_id  varchar(32) Yes  
fn  varchar(64) Yes  
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ตารางท่ี 4-1 (ตอ) ตาราง phpgw_addressbook สําหรับเก็บรายการที่อยูของบุคลากร 
ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
n_family  varchar(64) Yes  
n_prefix  varchar(64) Yes  
n_suffix  varchar(64) Yes  
sound  varchar(64) Yes  
bday  varchar(32) Yes  
note  text Yes  
tz  varchar(8) Yes  
geo  varchar(32) Yes  
url  varchar(128) Yes  
pubkey  text Yes  
org_name  varchar(64) Yes  
org_unit  varchar(64) Yes  
title  varchar(64) Yes  
adr_one_street  varchar(64) Yes  
adr_one_locality  varchar(64) Yes  
adr_one_region  varchar(64) Yes  
adr_one_postalcode  varchar(64) Yes  
adr_one_countryname  varchar(64) Yes  
adr_one_type  varchar(32) Yes  
label  text Yes  
adr_two_street  varchar(64) Yes  
adr_two_locality  varchar(64) Yes  
adr_two_region  varchar(64) Yes  
adr_two_postalcode  varchar(64) Yes  
adr_two_countryname  varchar(64) Yes  
adr_two_type  varchar(32) Yes  
tel_work  varchar(40) No  
tel_home  varchar(40) No  
tel_voice  varchar(40) No  
tel_fax  varchar(40) No  
tel_msg  varchar(40) No  
tel_cell  varchar(40) No  
tel_pager  varchar(40) No  
tel_bbs  varchar(40) No  
tel_modem  varchar(40) No  
tel_car  varchar(40) No  
tel_isdn  varchar(40) No  
tel_video  varchar(40) No  
tel_prefer  varchar(32) Yes  
email  varchar(64) Yes  
email_type  varchar(32) No  
email_home  varchar(64) Yes  
email_home_type  varchar(32) No  
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4.3.2 ฐานขอมูล Calendar 
ตารางท่ี 4-2  ตาราง phpgw_cal  สําหรับเก็บรายการ การนัดหมายของบุคลากร 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
cal_id  int(11) No  
uid  varchar(255) No  
owner  bigint(20) No  
category  varchar(30) Yes  
groups  varchar(255) Yes  
datetime  bigint(20) Yes  
mdatetime  bigint(20) Yes  
edatetime  bigint(20) Yes  
priority  bigint(20) No  
cal_type  varchar(10) Yes  
is_public  bigint(20) No  
title  varchar(80) No  
description  text Yes  
location  varchar(255) Yes  
reference  bigint(20) No  

 
4.3.3  ฐานขอมูล To do list 
ตารางท่ี 4-3  ตาราง phpgw_todo  สําหรับเก็บรายการ การวางแผนงาน 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
todo_id  int(11) No  
todo_id_parent  int(11) No  
todo_id_main  int(11) No  
todo_level  smallint(6) No  
todo_owner  int(11) No  
todo_access  varchar(7) Yes  
todo_cat  int(11) No  
todo_title  varchar(255) No  
todo_des  text Yes  
todo_pri  int(11) Yes  
todo_status  int(11) Yes  
todo_datecreated  int(11) Yes  
todo_startdate  int(11) Yes  
todo_enddate  int(11) No  
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4.3.4  ฐานขอมูล Document Manegement 
ตารางท่ี 4-4  ตาราง accesslog   สําหรับเก็บรายการ การเขาใชระบบของผูใช 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
 acc_list  int(7) No  
 acc_date  date No   
 acc_time  time No   
 acc_ip  varchar(16) No   
 acc_account  varchar(50) No   
 acc_type  varchar(15) No   
 acc_files  varchar(100) Yes   

 
ตารางท่ี 4-5  ตาราง tblACLs   สําหรับเก็บรายการ บัญชีรายชื่อของผูใช 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
 id  int(11) No  
 target  int(11) No  
 targetType  tinyint(4) No  
 userID  int(11) No  
 groupID  int(11) No  

 
ตารางท่ี 4-6  ตาราง tblDocument_Content   สําหรับเก็บรายการ รายละเอียดเอกสาร 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
 id  int(11) No  
 document  int(11) Yes  
 version  tinyint(4) Yes  
 comment  text Yes  
 date  int(12) Yes  
 createdBy  int(11) Yes  
 dir  varchar(10) No   
 orgFileName  varchar(150) No   
 fileType  varchar(10) No   
 mimeType  varchar(70) No   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://intranet.nn.nstda.or.th/itman/phpMyAdmin4/tbl_properties_structure.php?lang=th-tis-620&server=1&db=dms&table=accesslog
http://intranet.nn.nstda.or.th/itman/phpMyAdmin4/tbl_properties_structure.php?lang=th-tis-620&server=1&db=dms&table=tblACLs
http://intranet.nn.nstda.or.th/itman/phpMyAdmin4/tbl_properties_structure.php?lang=th-tis-620&server=1&db=dms&table=tblACLs
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ตารางท่ี 4-7  ตาราง tblDocuments   สําหรับเก็บรายการ เอกสาร 
ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
 id  int(11) No   
 name  varchar(150) Yes  
 comment  text Yes  
 date  int(12) Yes  
 expires  int(12) Yes  
 owner  int(11) Yes  
 folder  int(11) Yes  
 inheritAccess  tinyint(1) No   
 defaultAccess  tinyint(4) No    
 locked  int(11) No    
 keywords  text No    
 sequence  double No   

 
4.3.5  ฐานขอมูล Forum 
ตารางท่ี 4-8  ตาราง phpgw_forum_forums   สําหรับเก็บรายการ Forum 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
id  int(11) No  
name  varchar(255) No  
perm  smallint(6) No  
groups  varchar(255) No  
descr  varchar(255) No  
cat_id  int(11) No  

 
ตารางท่ี 4-9  ตาราง phpgw_forum_categories   สําหรับเก็บรายการ ประเภทของ Forum 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
id  int(11) No  
name  varchar(255) No  
descr  varchar(255) No  

 
4.3.6  ฐานขอมูล Messenger 
ตารางท่ี 4-10  ตาราง phpgw_messenger_messages   สําหรับเก็บรายการ ขอความ 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
message_id  int(11) No  
message_owner  int(11) No  
message_from  int(11) No  

 
 
 

 

http://intranet.nn.nstda.or.th/itman/phpMyAdmin4/tbl_properties_structure.php?lang=th-tis-620&server=1&db=dms&table=tblACLs
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4.3.7  ฐานขอมูล Administration 
ตารางท่ี 4-11  ตาราง phpgw_accounts   สําหรับเก็บรายการ บัญชีรายชื่อผูใชระบบ 

ชื่อเขตขอมูล ชนิด คาวาง 
account_id  int(11) No  
account_lid  varchar(25) No  
account_pwd  varchar(32) No  
account_firstname  varchar(50) Yes  
account_lastname  varchar(50) Yes  
account_permissions  text Yes  
account_groups  varchar(30) Yes  
account_lastlogin  int(11) Yes  
account_lastloginfrom  varchar(255) Yes  
account_lastpwd_change  int(11) Yes  
account_status  char(1) No  
account_expires  int(11) Yes  
account_type  char(1) Yes  

 
 

 

 




